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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 . شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع
 

 مقدمة 

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة 

 ينالمجمع   ينالمكثف  ينالمرحلياألرباح أو الخسائر والدخل الشامل    ي، وبيان 2022  سبتمبر  30في  "المجموعة"( كما    معاً بـ)يشار إليها  

المرحليين التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية    يذلك التاريخ، وبيانبأشهر المنتهيتين    تسعةلفترتي الثالثة أشهر والالمتعلقين به  

ات أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلوم  تسعةالبه لفترة    ينالمتعلق المكثفين المجمعين  

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن  التقرير المالي المرحلي  34لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا    وعرضها  المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة 

 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة" 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن  

المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق   األمور

يمكن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي  

 لتدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. تحديدها في ا
 

 النتيجة 

إعدادها، استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  

 .34لمعيار المحاسبة الدولي من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 أمر آخر 
للس للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  ومراجعة  تدقيق  في  تم  المنتهية  المكثفة   2021ديسمبر    31نة  المرحلية  المالية  والمعلومات 

غير ، على التوالي، من قبل مراقب حسابات آخر عبر عن رأي غير معدل ونتيجة  2021  سبتمبر   30المنتهية في    تسعةاللفترة  المجمعة  

 ، على التوالي. 2021 نوفمبر 11و 2022فبراير  14 بتاريخ والمعلومات البياناتحول تلك معدلة 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبي 

 2016لسنة    1للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم  

التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة وال التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد  تعديالت الالحقة له والئحته 

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها   2022  سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  تسعةاللهما، خالل فترة  

 المالي.  
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 . )تتمة(شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع
 

 القانونية والرقابية األخرى )تتمة(   المتطلباتتقرير حول 

إليه علمنا   أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل  القانون رقم  نبين أيضاً  لسنة   7واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام 

على وجه قد يكون له   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةالفترة    بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل  2010

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 نوفمبر 1
 

 الكويت 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. شركة مبرد القابضة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  أو الخسائر رباحاألبيان 

  2022 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية 
    سبتمبر   30في  

 أشهر المنتهية  تسعة ال 
   سبتمبر   30في  

 2021 2022  2021 2022 إيضاحات  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

       اإليرادات  

 (34,947) (1,237)  (12,438) (2,100)   والتأجير والصيانةصافي الخسائر من عمليات النقل 

 1,099,747 1,240,009  357,261 419,127 3 صافي إيرادات عقارية 

 41,604 96,752  23,048 30,065 4 صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية

 234,584 85,212  67,239 19,005 7 حصة في نتائج شركة زميلة 

 24,050 346,787  12,800 16,000  أثاث ومعدات ربح من بيع 

 500,000     -  500,000     -  ربح من بيع عقار استثماري 

 124,535 39,206  (161) 17,401  )مصروفات( إيرادات أخرى
  ────── ──────  ────── ────── 

 1,989,573 1,806,729  947,749 499,498  إجمالي اإليرادات 
  ────── ──────  ────── ────── 

       المصروفات والنفقات األخرى 

 (433,816) (389,866)  (153,644) (111,739)  مصروفات إدارية  

 (48,889) (42,386)  (16,325) (14,284)  تكاليف تمويل 
  ────── ──────  ────── ────── 

 (482,705) (432,252)  (169,969) (126,023)  إجمالي المصروفات  
  ────── ──────  ────── ────── 

       

 1,506,868 1,374,477  777,780 373,475  الربح قبل الضريبة 

 (15,054) (12,375)  (8,344) (3,361)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (36,067) (34,323)  (19,463) (9,409)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (14,427) (13,729)  (7,786) (3,763)  الزكاة
  ────── ──────  ────── ────── 

 1,441,320 1,314,050  742,187 356,942  ربح الفترة

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـــ:

 1,441,292 1,306,868  742,164 356,162  مساهمي الشركة األم 

 28 7,182  23 780  الحصص غير المسيطرة 
  ────── ──────  ────── ────── 
  356,942 742,187  1,314,050 1,441,320 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
       

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  

 فلس 8.81  فلس  7.98   فلس 4.53 فلس 2.17 5 الشركة األم 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 
 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. شركة مبرد القابضة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022  سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 

 الثالثة أشهر المنتهية 
   سبتمبر   30في  

 أشهر المنتهية  تسعة ال  
   سبتمبر   30في  

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 1,441,320 1,314,050  742,187 356,942 ربح الفترة 
 ────── ──────  ────── ────── 

      شاملة أخرى:   إيرادات (  خسائر) 

شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى )خسائر( إيرادات  
      األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

 (30,492) (735,783)  3,752 (30,797) فروق تحويل عمالت ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 
 ────── ──────  ────── ────── 

 1,410,828 578,267  745,939 326,145 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـــ: 

 1,410,800 571,085  745,916 325,365  مساهمي الشركة األم 

 28 7,182   23 780  الحصص غير المسيطرة 

 ────── ──────  ────── ────── 

 326,145 745,939  578,267 1,410,828 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 
 





 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. القابضةشركة مبرد 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 

 2022  سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

بمساهمي الشركة األم   ة الخاص      

 

 رأس
 المال

 احتياطي
 أسهم خزينة إجباري

 احتياطي أسهم
 خزينة

 احتياطي
 آخر

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

تأثير التغيرات  
احتياطي  في 

 أرباح مرحلة شركات زميلة 

 المجموع
 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة

 مجموع
 حقوق الملكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  

            

 21,592,863 51,792 21,541,071 5,182,347 117,874 (1,453,786) (3,594) 84,733     - 1,244,220 16,369,277  2022يناير    1كما في 

 1,314,050 7,182 1,306,868 1,306,868     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (735,783)     - (735,783)     -     - (735,783)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 578,267 7,182 571,085 1,306,868     - (735,783)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

 (3)     - (3)     -     -     -     -     - (3)     -     - شراء أسهم خزينة 

تحويل احتياطي أسهم خزينة  

     -     -     - 84,733     -     -     - (84,733)     -     -     - إلى األرباح المرحلة

)إيضاح   نقدية توزيعات أرباح 

14) -     -     -     -     -     -     -     (818,464) (818,464) -     (818,464) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 21,352,663 58,974 21,293,689 5,755,484 117,874 (2,189,569) (3,594)     - (3) 1,244,220 16,369,277  2022سبتمبر   30في  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
            

 19,949,443 51,754 19,897,689 3,677,433 117,874 (1,411,873) (3,594) 84,388 (671) 1,064,855 16,369,277  2021يناير    1كما في  

 1,441,320 28 1,441,292 1,441,292     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (30,492)     - (30,492)     -     - (30,492)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 1,410,828 28 1,410,800 1,441,292     - (30,492)     -     -      -     - الشاملة للفترة 

 1,016     - 1,016     -     -     -     - 345 671     -     - بيع أسهم خزينة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 21,361,287 51,782 21,309,505 5,118,725 117,874 (1,442,365) (3,594) 84,733     - 1,064,855 16,369,277  2021سبتمبر   30في  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

 

 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. شركة مبرد القابضة
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

7 
 

 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية

  2022  سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  
 أشهر المنتهية في  تسعةال

  سبتمبر 30
  2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات  

    أنشطة التشغيل 

 1,506,868 1,374,477  قبل الضريبة   الربح 
    

    النقدية: تعديالت غير نقدية لمطابقة الربح قبل الضريبة بصافي التدفقات  
 (24,050) (346,787)  ربح من بيع أثاث ومعدات  

 (41,604) (79,401) 4 الربح من ودائع محددة األجل 
أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

     - (17,351) 4 أو الخسائر
 (500,000)     -  ربح من بيع عقار استثماري 

 (234,584) (85,212) 7 في نتائج شركة زميلة حصة 
 (57,741) (2,437)  رد مخصصات ضريبة انتفت الحاجة إليها
 32,666 19,831  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 48,889 42,386  تكاليف تمويل 
  ────── ────── 
  905,506 730,444 

    التعديالت على رأس المال العامل: 
 1,441,490 (9,635)  مدينون ومدفوعات مقدماً 

 1,226     -  مخزون
 (35,983) (205,993)  دائنون ومصروفات مستحقة

  ────── ────── 
 2,137,177 689,878  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات

 (34,557) (23,036)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
  ────── ────── 

 2,102,620 666,842   صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (806,100) 180,688  صافي الحركة في ودائع محددة األجل
 35,066 79,401  أرباح مستلمة من ودائع محددة األجل  

     - (84,000)  مدينون ومدفوعات مقدماً 
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

     - 31,548  الخسائر
 47,523 379,000  متحصالت من بيع أثاث ومعدات 

 1,900,000     - 6 متحصالت من بيع عقار استثماري

 (1,550,000)     -  مقدًما لشراء عقار استثماري اتدفع

 92,023 62,387 7 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 
  ────── ────── 

 (281,488) 649,024  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة االستثمار
  ────── ────── 

    أنشطة التمويل 

 (48,889) (42,386)  مدفوعةتكاليف تمويل 
 (161,222) (160,006)  سداد دائني تمويل إسالمي

     - (3)  شراء أسهم خزينة
 1,016     -  متحصالت من بيع أسهم خزينة

 (333,820) (818,464) 12 لمساهمي الشركة األم  توزيعات أرباح مدفوعة 
  ────── ────── 

 (542,915) (1,020,859)  المستخدمة في أنشطة التمويلصافي التدفقات النقدية  
  ────── ────── 

 1,278,217 295,007  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
 3,109 (144,862)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 1,298,691 1,484,238  يناير  1النقد والنقد المعادل في  
  ────── ────── 

 2,580,017 1,634,383 8 سبتمبر    30النقد والنقد المعادل في  

  
══════ ══════ 

 

 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 
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   معلومات حول الشركة 1.1
 

وشركاتها  (  "األمشركة  ال")  ش.م.ك.ع.  شركة مبرد القابضةل  المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية    إصدارتم التصريح ب

ً   2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  تسعةاللفترة   ("المجموعة"  بـ يشار إليها معًا  )التابعة   شركة  القرار مجلس إدارة  ل  وفقا

 . 2022 نوفمبر 1 بتاريخ األم
 

البيانات المالية المجمعة للسنة    2022أبريل    10اعتمد مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  

في   التاريخ ضمن   تم.  2021ديسمبر    31المنتهية  بذلك  المنتهية  للسنة  المجموعة  قبل  المعلنة من  األرباح  بيان توزيعات 

 .12اإليضاح 
 

للتداول   الكويت، وأسهمها مطروحة  ً الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها ومقرها في دولة  في بورصة    علنا

 الكويت. 
 

، مكتب بطابق الميزانين رقم 15مبنى رقم  ،22، شارع 29 رقم للشركة األم في خيطان القديمة، قطعة الرئيسييقع المكتب 

 الكويت.  ،#12
 

. تتم جميع األنشطة وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، كما تمت الموافقة  12ئيسية للمجموعة في إيضاح  تم توضيح األنشطة الر

 عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة األم.
 

ويتم تداول أسهمها علناً   "(الكبرى)"الشركة األم  م.ك.ع.الشركة األم هي شركة تابعة لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.

 .في بورصة الكويت
 

   المجموعةمعلومات حول  1.2
 

 الشركات التابعة
 :البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يليتتضمن 

 

 نسبة حصة الملكية %    

 األنشطة الرئيسية  
 بلد  

 التأسيس 
  سبتمبر   30

2022 

 )مدققة(
ديسمبر   31

2021 
  سبتمبر   30

2021 

 %100 %100 %100 السودان  خدمات لوجستية  . للتنمية واالستثمار المحدودة ذ.م.م مبرد  

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات ش.ش.و.شركة انشاء االهلية العقارية  

 %98 %98 %98 الكويت  خدمات لوجستية  )مقفلة(.  المعدات ش.م.ك   لتأجيرشركة امداد  

 %98 %98 %98 مصر عقارات *شركة تكاتف العقارية )شركة مساهمة مصرية(  
 

الفعلية   الملكية  فإن  لذلك،  المجموعة.  نيابة عن  أخرى  قبل أطراف  بها من  التابعة محتفظ  الشركة  في هذه  المتبقية  األسهم   *

 ٪. 100للمجموعة في هذه الشركة التابعة هي 
 

 المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في و عدادأساس اإل  2
 

  عدادأساس اإل 2.1

المرحلية    إعدادتم   المالية  المجمعةالمعلومات  في    تسعةاللفترة    للمجموعة   المكثفة  المنتهية  وفقاً    2022  سبتمبر  30أشهر 

الدولي   المحاسبة  المرحلي"  التقرير"  34لمعيار  ب.  المالي  المجموعة  المالية  إعداد قامت  إلى   المجمعة  البيانات  إنها   استناداً 

على أساس مبدأ االستمرارية. تأخذ اإلدارة في اعتبارها عدم وجود عوامل عدم التأكد المادي التي قد تثير  أعمالها ستواصل

أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة  ببوجود توقع معقول    يفيد  تقديرإلى    تتوصلحول هذا االفتراض. وقد    كبيراً شكا  

المرحلية المكثفة   من تاريخ نهاية فترة المعلومات المالية  اً شهر  12تقل عن  وجودها التشغيلي في المستقبل القريب لمدة ال  

 .  المجمعة
 

ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية المجمعة 

  .2021ديسمبر  31المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 
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 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(   2
 

 أساس اإلعداد )تتمة( 2.1

تقدم المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة. تم إعادة تصنيف بعض معلومات  

عرضهاالمقارنة   المعلومات    وإعادة  جودة  لتحسين  التصنيف  إعادة  إجراء  تم  الحالية.  الفترة  في  التصنيف  مع  لتتوافق 

 . المعروضة
 

   مطبقة من قبل المجموعةالتعديالت التفسيرات وال و الجديدة معاييرال 2.2

البيانات  إعداد في  المتبعةمماثلة لتلك  المكثفة المجمعةالمالية المرحلية  المعلومات  إعدادفي  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

يناير   1تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من  ، باستثناء  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  السنوية  المالية المجمعة

  ولكن لم يسر بعد. دراصتعديل أو  تفسيرأو  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار2022
 

التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام   المالية المرحلية ، ولكن ليس لها تأثير عل2022يسري العديد من  المعلومات  ى 

 المكثفة المجمعة للمجموعة.
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 

تجنبها نظراً   مجموعةإن العقد المجحف هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن لل

 .اللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد، المزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجبه
 

المنشأة   للخسائر، تحتاج  أو محققاً  العقد مجحفاً  إذا كان  تقييم ما  أنه عند  التعديالت  التي تتعلق    إلىتحدد  التكاليف  تضمين 

مباشرة بعقد لتوفير البضائع أو الخدمات التي تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد 

ف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد  المباشرة( وتخصيص التكالي

وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها  

 صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تستوف جميع التزاماتها في بداية فترة المعلومات المالية المرحلية   مجموعةقامت ال

 .المكثفة المجمعة
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حيث أن المجموعة لم تحدد أي عقود على  

ن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود، والتي كانت عبارة عن تكاليف للوفاء بها، تتألف فقط من مجحفة نظرا ألأنها  

 التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود. 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
لى المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت من بيع  يحظر التعديل ع

األصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها 

 يع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من ب 
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود  

 ة الفترة األولى المعروضة.منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداي
 

   3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

تستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية 

 دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.   2018إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 
 

الما للتقارير  الدولي  بالمعيار  االعتراف  إلى مبدأ  استثناًء  التعديالت  األعمال   3لية  تضيف  أو   دمج  لتجنب إصدار األرباح 

معيار  نطاق  ستتحقق ضمن  التي  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  المحتملة  الخسائر 

الدولي   المحتملة  37المحاسبة  المحتملة والموجودات  الدولية   المخصصات والمطلوبات  المعايير  أو تفسير لجنة تفسيرات 

، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار الضرائب : 21للتقارير المالية 

إلطار المفاهيمي،  على التوالي، بدالً من ا  21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    37المحاسبة الدولي  

 لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة. 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  فقرة جديدة  أيًضا  التعديالت  ال  3تضيف  أن  المحتملة غير مؤهلة    موجوداتلتوضيح 

 لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.
 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 
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 السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة( أساس اإلعداد والتغيرات في   2

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(  2.2

 )تتمة( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات  
 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 

 

بالتطبيق ألول قيام الشركة التابعة    –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  1المعيار الدولي للتقارير المالية  

 مرة

)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية   16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  
 بقياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة للشركة األم استناداً  1

إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة بإجراءات  
التجميع أو بما يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة. يسري هذا التعديل 

)أ( من المعيار    16أو شركة المحاصة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(    أيضاً على الشركة الزميلة
 .1الدولي للتقارير المالية 

 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث إنها لم تقم بتطبيق المعايير  
 ول مرة.الدولية للتقارير المالية أل

 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية  9المعيار  "نسبة    –  األدوات  اختبار  االعتراف 10الرسوم ضمن  إلغاء  حالة  في   "%

 بالمطلوبات المالية

يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام 
لمعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو  المالي الجديد أو ا

المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن  
 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 39اسبة الدولي الطرف األخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح لمعيار المح

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يتم إجراء أي تعديالت 
 على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة.

 

 عقارات  إيراداتصافي  3

 

 الثالثة أشهر المنتهية 
    سبتمبر   30في  

 أشهر المنتهية  تسعة ال 
   سبتمبر   30في  

 2022 2021  2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 1,297,446 1,300,689   426,329 441,295 إيرادات تأجير من عقارات استثمارية  

 (197,699) (60,680)   (69,068) (22,168) مصروفات متعلقة بعقارات 

 ────── ──────  ────── ────── 
 419,127 357,261  1,240,009 1,099,747 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية 4

 

 الثالثة أشهر المنتهية 
   سبتمبر   30في  

 

 أشهر المنتهية  تسعة ال 
   سبتمبر   30في  

 2022 2021  
2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 

  

 41,604 79,401  23,048 30,065 أرباح من ودائع محددة األجل 

بالقيمة  مدرجة  مالية  موجودات  بيع  من  محققة  أرباح 

 - 17,351  - - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ────── ──────  ────── ────── 
 30,065 23,048  96,752 41,604 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

العقارات االستثمارية في   ديسمبر من قبل مقيمين مستقلين معتمدين يتمتعون بمؤهالت وخبرة مهنية    31تم إجراء تقييمات 

معترف بها وذات صلة في مواقع وفئات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها. تم تحديد القيمة العادلة باستخدام مزيج من  

ارنة بالسوق مع األخذ في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم إجراء تقييم محفظة  طريقة رسملة اإليرادات وطريقة المق

اإلدارة أنه ال توجد ظروف جوهرية نشأت خالل الفترة والتي   ترىالعقارات االستثمارية للمجموعة على أساس سنوي حيث  

 قد يكون لها تأثير على القيمة العادلة. 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 
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 السهم   بحيةر          5
 

على المتوسط المرجح    ينلعادي ا  األم شركة  الفترة الخاص بمساهمي ال  ربحيتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة  

بمساهمي الشركة األم العاديين الخاص    الربحالمخففة بقسمة    سهمالعادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية ال  سهملعدد األ

ها  إصدارالعادية التي سيتم    سهمالعادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األ  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ

سهم  الربحية  عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن  نظًرا لعادية.    أسهم  إلى   العادية المخففة المحتملة  سهمتحويل كافة األعند  

  متماثلة. األساسية والمخففة 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية 
    سبتمبر   30في  

 أشهر المنتهية  تسعة ال 
   سبتمبر   30في  

 2022 2021  2022 2021 
      

 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم 

 1,441,292 1,306,868  742,164 356,162 )دينار كويتي(  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 163,692,769 163,692,769  163,692,769 163,692,769 خالل الفترة )أسهم(* 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 8.81 7.98  4.53 2.17 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 الخزينة خالل الفترة.   أسهملتغيرات في تأثير ا المتوسط المرجح ل سهمالمتوسط المرجح لعدد األ راعيي * 
 

المجمعةعادية بين تاريخ    أسهمتتضمن    أي معامالت   إجراءلم يتم   المكثفة  المرحلية  المالية  التصريح   المعلومات  وتاريخ 

 ربحية السهم.  إدراجما قد يتطلب إعادة مالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  هذه إصدارب
 

   عقارات استثمارية 6
  )مدققة(  

 

   سبتمبر 30
 2022 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2021   

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
 2021 

 دينار كويتي 
    

 14,062,354 13,967,371 14,420,321 كما في بداية الفترة/ السنة  

 - 1,733,139 - إضافات  

 (1,400,000) (1,400,000) - استبعادات  

 - 30,861 - التغير في القيمة العادلة 

 (19,416) 88,950 (654,953) فروق تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── 

 12,642,938 14,420,321 13,765,368 كما في نهاية الفترة / السنة 

 ══════ ══════ ══════ 
 



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 
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 عقارات استثمارية )تتمة( 6
 

 :تتضمن العقارات االستثمارية ما يلي
 

   دينار   6,250,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  6,250,000عقارات في دولة الكويت بقيمة دفترية تبلغ    رهنيتم
كضمان للوفاء بمتطلبات الضمان للتسهيالت البنكية التي تم  دينار كويتي(    6,250,000:  2021  سبتمبر  30و  كويتي 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة في تاريخ  دينار كويتي    1,459,123بمبلغ  الحصول عليها من مؤسسة مالية محلية  
 دينار كويتي(.  1,667,569: 2021 سبتمبر 30و دينار كويتي 1,619,129: 2021ديسمبر  31)المجمعة 

 

   2021  سبتمبر  30دينار كويتي و   2,800,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  2,800,000عقار بقيمة دفترية تبلغ:  
اإلدارة دينار كويتي(    2,560,000 تحميل رسوم  ويتم  المجموعة  بالنيابة عن  ذي عالقة  قبل طرف  إدارته من  ويتم 
به المجمعة  فترة    خالل  المتعلقة  المكثفة  المرحلية  المالية  )  5,611بمبلغ  المعلومات  :  2021  سبتمبر  30دينار كويتي 

 (.19 إيضاحدينار كويتي( ) 6,117
 

 زميلة ةاستثمار في شرك 7
 

الشركة العمانية للخدمات ٪( في  50:  2021  سبتمبر  30٪، و50:  2020ديسمبر    31٪ )50نسبة  حصة بتمتلك المجموعة  
الخدمات اللوجستية. يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في شركتها وهي شركة زميلة تضطلع ب، )مقفلة( اللوجستية ش.م.ع. 

لألوراق   سوقفي أي    ةغير مدرجهي شركة خاصة  أعاله    ةالمذكور  والشركة الزميلةالزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.  
 سهمها. المالية؛ لذلك، ال تتوفر أسعار سوق مدرجة أل

 

 تسوية للقيمة الدفترية للشركة الزميلة: فيما يلي 

 

   سبتمبر 30
 2022 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2021   

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
 2021 

 دينار كويتي 
    

 3,587,040 3,587,040 3,698,143 كما في بداية الفترة/ السنة

 234,584 268,969 85,212 حصة في النتائج

 (92,023) (122,767) (62,387) مستلمة توزيعات أرباح

 (12,669) (35,099) 65,242 فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ────── ────── ────── 

 3,716,932 3,698,143 3,786,210 كما في نهاية الفترة/ السنة
 ══════ ══════ ══════ 

 

٪ من حقوق الملكية في شركتها الزميلة، فقد خلصت اإلدارة إلى أن المجموعة ال تمارس 50بالرغم من أن المجموعة تمتلك  
 على الشركة الزميلة. أو السيطرة المشتركة السيطرة 

 
 والنقد المعادل النقد  8

 

 يلي:لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف، يتكون النقد والنقد المعادل مما 
 

 

   سبتمبر 30
2022 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
2021 

 دينار كويتي 

    

 1,580,017 1,484,238 1,059,229 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,806,100 3,400,000 3,794,466 إيداعات الودائع محددة األجل لدى مؤسسات مالية 

 ────── ────── ────── 
 4,386,117 4,884,238 4,853,695 النقد والودائع قصيرة األجل

 3ناقصاً: ودائع محددة األجل ذات استحقاقات لفترات تزيد عن 
 (1,806,100) (3,400,000) (3,219,312) أشهر

 ────── ────── ────── 

 2,580,017 1,484,238 1,634,383 النقد والنقد المعادل  
 ══════ ══════ ══════ 

 

الودائع قصيرة األجل لفترات  إيداعاليومية. يتم  البنكيةيكتسب النقد في البنوك فائدة بأسعار متغيرة بناًء على معدالت الودائع 
إلىأشهر،    6و  3متفاوتة تتراوح بين   الفورية للمجموعة، وتكسب فائدة بمعدالت الودائع قصيرة   استناداً  النقدية  المتطلبات 
 األجل ذات الصلة. 
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 عالقة الإفصاحات األطراف ذات  9
 

هذه   اإلدارة اإلفصاحات  تمثل  مجلس  وأعضاء  الكبرى،  األم  والشركة  الزميلة،  )الشركات  معينة  أطراف  مع  المعامالت 

أفراد عائالتهم من الدرجة األولى والكيانات التي يمثلون المالكين الرئيسيين لها أو التي والمسؤولين التنفيذيين للمجموعة، و

. يتم اعتماد سياسات  الطبيعيالمجموعة في سياق العمل    تبرمهاالتي  وعليها(    ملموسلديهم القدرة على ممارسة سيطرة أو تأثير  

 . المجموعةتسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 
 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةيعرض الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت المبرمة مع أطراف ذات عالقة خالل فترة ال

 :  2021 سبتمبر 30و 2021ديسمبر  31و 2022 سبتمبر 30عالقة كما في الات ذواألرصدة لدى األطراف  2021و 2022
 

أطراف أخرى  
 ذات عالقة 

 30الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 

 30أشهر المنتهية في  تسعةال 
   سبتمبر

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  

المرحلي بيان األرباح أو الخسائر 

  المكثف المجمع 

   

  

 6,117 5,611  2,860 2,976 5,611 ( 7أتعاب إدارة )إيضاح 

 

 
الشركة األم  

 الكبرى 

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة  

   سبتمبر 30
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 

  سبتمبر 30
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  

المركز المالي المرحلي المكثف بيان 
      المجمع:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  

 292,486 297,125 297,125 297,125   - من خالل األرباح أو الخسائر

 13,856 19,800 8,088 8,088   - أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات 

 655 655 655   - 655 عالقة 
 

 . 6تم عرض تفاصيل إفصاحات األطراف األخرى ذات العالقة في اإليضاح 
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة العليا 

العليا    تألفي اإلدارة  أعضاء  موظفو  اإلدارة  من  الرئيسيينمجلس  لديهم اإلدارة  ب  واألعضاء  تخطيط    سلطة ومسئولية  ممن 

 كما يلي: لدى األطراف ذات عالقةالقائمة  رصدةواأللمعامالت اقيمة إجمالي  . كانة أنشطة المجموعةوتوجيه ومراقب
 

 
 قيمة المعامالت للفترة المنتهية في 

 
 القائم كما في  د ي رصال 

 

     سبتمبر   30
2022   

     سبتمبر   30
2021 

 

     سبتمبر   30
2022   

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2021   

     سبتمبر   30
2021 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي  

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
  

 
   

 20,617 20,617 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 
 

61,767 -     61,767 

 2,533 3,874 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

91,263 82,239 79,622 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
24,491 23,150 

 
153,030 82,239 141,389 

 
══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

 ينار كويتي د   30,000عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  أل مكافأة  ب   2022فبراير    13أوصى مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ  

في اجتماع الجمعية العمومية   الشركة األم   . تمت الموافقة على المكافأة من قبل مساهمي 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 .2022أبريل    10قد في  الذي ع  
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 معلومات القطاعات   10
 

ضمن هذه القطاعات    الرئيسيةخدمات  النشطة وإن األ  .قطاعات أعمال رئيسية  أربع  إلى   المجموعة  يتم تنظيمألغراض اإلدارة،  

 كما يلي: هي 
 

 :واالستثمار في العقارات.  الرأسمالية زيادة الالشراء والبيع و العقارات 

 :و  االستثمار الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  الشركالموجودات  في  الزميلة    ةاالستثمار 

 .والعقارات االستثمارية

 والتأجير والصيانة ذات    :النقل  الشركات واألفراد واالستثمارات  للعمالء من  والمعدات  المركبات  تأجير ونقل وصيانة 

 . العمليات المماثلة أو ذات الصلة

 أعاله. المذكورة القطاعات  الموزعة علىوالمصروفات  يراداتاإل  :أخرى 
 

   2022  سبتمبر   30 

 االستثمار  العقارات  

والتأجير النقل  
 المجموع أخرى  والصيانة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 23,944,105 5,057,474 510,105 4,611,158 13,765,368 الموجودات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,591,442 1,079,299 53,020     - 1,459,123 المطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 1,891,333 385,993 22,687 181,964 1,300,689 اإليرادات  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,314,050 (106,686) (1,237) 181,964 1,240,009 نتائج القطاعات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
   2021  سبتمبر   30 

 االستثمار  العقارات  

النقل والتأجير 
 المجموع أخرى  والصيانة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 24,161,865 5,196,164 161,372 4,611,391 14,192,938 الموجودات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,800,578 1,070,389 62,620 - 1,667,569 المطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 2,256,304 148,585 34,085 276,188 1,797,446 اإليرادات  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,441,320 (399,668) (34,947) 276,188 1,599,747 نتائج القطاعات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 
 )مدققة(  2021  ديسمبر   31

 
 االستثمار  العقارات 

النقل والتأجير 
 المجموع أخرى  والصيانة

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 24,495,519 5,382,814 155,096 4,537,288 14,420,321 الموجودات 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 2,902,656 1,188,362 79,196     - 1,635,098 المطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

15 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة 11
 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

والذي يمثل أهمية لقياس  أقل مستوى من المدخالت المجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استناداً إلى  

 القيمة العادلة ككل: 
 

 الهرمي للقيمة العادلة الجدول
  المطلوبات المماثلة؛أو  المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات األسعار السوقية - 1المستوى 

   ملحوظا القيمة العادلة  على قياس    الجوهريذات التأثير    مدخالتهاأقل مستوى لالتقييم التي يكون  أساليب    -  2المستوى 

 ؛ و مباشرغير  أو  بشكل مباشر

   لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة غير    أقل مستوىالتقييم التي يكون  أساليب    -  3المستوى    

 .ملحوظ
 

بالقيمة العادلة على أساس متكرر،   في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المدرجة  والمطلوباتبالنسبة للموجودات  

 إلى  تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً 

 .  معةمرحلية مكثفة مج  معلومات ماليةكل  أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة  
 

لم تتغير طرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 السابقة.
 

للقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف تلك    التي تعادل الدفترية    ةقيمذات الفيما يلي ملخص األدوات المالية المقاسة وفقاً 

 : تقريبًا بصورة معقولة العادلة ةقيمال
 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت غير 
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

(1)المستوى   (2)المستوى   (3)المستوى    اإلجمالي  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2022سبتمبر    30

 373,177 373,177     -     - أسهم غير مسعرة 

 451,771     - 451,771     - صناديق غير مسعرة 

 
────── ────── ────── ────── 

 
-     451,771 373,177 824,948 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

     

     

 )مدققة( 2021ديسمبر    31
    

 373,177 373,177     -     - أسهم غير مسعرة 

 465,968     - 465,968     - صناديق غير مسعرة 

 
────── ────── ────── ────── 

 
-     465,968 373,177 839,145 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

     2021سبتمبر    30

 1,247      - 1,247 أسهم مسعرة 

 427,244 427,244     -     - أسهم غير مسعرة 

 465,968     - 465,968     - صناديق غير مسعرة 

 
────── ────── ────── ────── 

 
1,247 465,968 427,244 894,459 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

  



 ع. وشركاتها التابعةش.م.ك. مبرد القابضةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
 2022 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 

 

16 
 

 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية 11
 

 3القيمة العادلة ضمن المستوى مطابقة 

بين بداية ونهاية    3المصنفة ضمن المستوى    لألدوات الماليةيوضح الجدول التالي مطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة  

 فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة: 

 أسهم غير مسعرة 

 

     سبتمبر   30
2022   

 ديسمبر    31
2021   

     سبتمبر   30
2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    
    

 427,244 427,244 373,177 في بداية الفترة/السنةكما 

         -      (54,067)         -      التغير في القيمة العادلة  1.1

1.2  ────── ────── ────── 

 427,244 373,177 373,177 في نهاية الفترة/السنةكما 

 ══════ ══════ ══════ 
 

تتوافق أساليب ومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مع تلك المتبعة في إعداد  

 . 2021ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المجمعة البيانات المالية 
 

المالية المصنفة على أنها المستوى   العادلة لألدوات  القيمة  التقييم التي 3يتم قياس  ، في ظروف معينة، باستخدام أساليب 

تتضمن افتراضات لم يتم إثباتها من خالل األسعار من معامالت السوق الحالية التي يمكن مالحظتها في نفس األداة وال  

التقييم، اعتمادًا على نوع األداة وبيانات السوق    أساليبحظتها. تستخدم المجموعة  تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مال

المتاحة. على سبيل المثال، في حالة عدم وجود سوق نشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز 

حديد التغيرات المواتية وغير المواتية في قيمة المالي للشركة المستثمر فيها والنتائج، وبيان المخاطر وعوامل أخرى. يتم ت

األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة لتغير مستويات المعايير غير القابلة للمالحظة، والتي يعتبر  

م تغيير متغيرات  سيكون غير جوهري إذا ت  اإليرادات الشاملة األخرىتقديرها كميًا تقديريًا. قيمت اإلدارة أن التأثير على  

 .%5بنسبة  3المستوى  ضمنالمخاطر ذات الصلة المستخدمة للقيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة 

 

الدفترية بشكل   القيمة  المطفأة، ال تختلف  بالتكلفة  المدرجة  المالية األخرى  للموجودات والمطلوبات  عن   جوهريبالنسبة 

استحقاق قصير األجل أو يعاد تسعيرها على الفور بناًء   فترةت والمطلوبات ذات  معظم هذه الموجودا  إنقيمتها العادلة حيث  

 على حركة السوق في معدالت الربح.
 

 وصى بها تمت ومتوزيعات  12
 

( من رأس  ال شيء:  2021٪ )5بتوزيع أرباح نقدية بنسبة    2022فبراير    13أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  

  : ال شيء(2020)  2021ديسمبر    31دينار كويتي( للسنة المنتهية في    818,464فلس للسهم بإجمالي    5المال المدفوع )

 2022أبريل  10المنعقد في  ةمن قبل مساهمي الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي عليهاتمت الموافقة والتي 

 وتم دفعها الحقاً. 

 
 

 


